
 

 

 
 

 

 

21-22 OCAK 2011 TARĠHLERĠNDE KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ’NDE YAPILAN  

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ VII. TOPLANTISI SONUÇ BĠLDĠRĠSĠ 

 

 

 “ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ” (ÜHBD), 18-19 Mayıs 2009’da Ġstanbul Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yunus 

Söylet’in ev sahipliğinde yapılan toplantı ile baĢlayan süreç sonunda,  Üniversite Hastanelerinin ortak sorunlarını 

değerlendirmek, çözüm önerilerini yetkililer ve kamuoyu ile paylaĢmak, Üniversite Hastanelerine ve Tıp Fakültelerine 

sahip çıkmak amacıyla kurulmuĢtur. ÜHBD, Ģimdiye kadar Rektörlerin, Tıp Fakültesi Dekanlarının, hastane yöneticilerin ve 

diğer ilgililerin katılımı ile 6 genel toplantı yapmıĢ, bu toplantılarda oluĢan görüĢler,  “Afiliyasyon”, “Tıp Eğitiminin 

Finansmanı”, “Performans” ve “Geri Ödeme” komisyonlarının çalıĢmaları ile raporlara dönüĢtürülerek siyasi ve bürokratik 

karar vericilere iletilmiĢtir. 

 

 

  ÜHBD’nin yedinci toplantısı, Tam Gün Yasası’nın Üniversitelerde uygulanmaya baĢlama tarihi olan 1 ġubat 2011 

öncesinde, 21-22 Ocak 2011 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleĢtirilmiĢtir.  Bu toplantıya; YÖK 

Üyeleri, 17 Üniversite Rektörü, 6 Rektör Yardımcısı,  28 Tıp Fakültesi Dekanı, 7 Dekan Yardımcısı, 23 BaĢhekim, 21 

BaĢhekim Yardımcısı, 10 Hastane Müdürü ve 70 Öğretim Üyesi olmak üzere 182 kiĢi katılmıĢtır. Toplantıda, Üniversite 

Hastaneleri’nde; araĢtırma faaliyetleri, 2011 yılında uygulanması planlanan “Global Bütçe”, performans uygulaması, 

hastanelerinin ortak kullanımı (afiliyasyon) konularının da içinde olduğu, gündemdeki konular ayrıntılı olarak 

değerlendirilmiĢ ve aĢağıdaki görüĢlerin kamuoyu ile paylaĢılması kararlaĢtırılmıĢtır. 

 

1. Üniversite Hastaneleri’nin asıl görevi olan eğitim ve araştırma ile ilgili yaşanmakta olan sorunlara 

ek olarak; nitelikli sağlık hizmeti sunumundan kaynaklanan gelir-gider dengesi bozukluğu 

özellikle son yıllarda çözümsüz bir noktaya varmıştır. Bu açmaz, bir ülke için çok önemli olan Tıp 

Fakültelerinin eğitim, araĢtırma ve nitelikli hizmet iĢlevlerinin her geçen gün daha da geriye gitmesine yol 

açmaktadır. Bu olumsuz durumun iki temel nedeni vardır:  ilk neden; personel, genel giderler, makine 

teçhizat ve tıbbi malzemelerin hastane gelirlerinden karĢılanmasıdır. Diğer neden ise, üçüncü basamak 

sağlık hizmeti sunan, komplike hastaların bakımını yapan ve bunların yanı sıra hekim ve uzman yetiĢtiren 

ayrıca araĢtırma yapılan bu kurumlara hizmet bedeli olarak SGK tarafından ödenen miktarların, maliyetlerin 

çok altında kalmasıdır. Bu tutum nedeniyle, Üniversite Hastaneleri kaçınılmaz bir Ģekilde zarar etmeye 

zorlanmıĢ olmaktadır. 

 

2. Öte yandan, Tam Gün Yasası ile Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerine de uygulanması planlanan performans 

sistemi ile verimlilik artışı ve hasta memnuniyeti amaçlanırken, Sosyal Güvenlik Kurumu 

tarafından Üniversite Hastanelerine 2011 için ayrılan toplam pay önceki yıllara göre 

düşürülmüştür. Bu durumda, Üniversite Hastanelerinin daha fazla hizmet sunması, bu artıĢın karĢılığının 

ödenmeyecek olması nedeniyle anlamsız hale getirilmiĢtir. Bu yaklaĢım, mevcut durumda bile Öğretim 

Üyelerine katkı payı ödemekte zorlanan Üniversite Hastanelerini, içinden çıkılamaz bir sıkıntıya sokacaktır. 

Bu da, Öğretim Üyelerinin eğitim, araĢtırma ve hizmet sunumundaki Ģevklerini ve heveslerini yok edecektir. 

Sonuçta, amaçlanan hasta memnuniyeti ve sağlık hizmet kalitesinin artıĢı gerçekleĢmeyecek, tersine 

azalacaktır. 

 

3. Afiliyasyon kavramının, kamu hastanelerinin ortak kullanımı olarak değil, özellikle eğitim ve araĢtırma 

konularında hastaneler arasındaki iĢbirliği olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.   Daha da önemlisi, Sağlık 

Bakanlığı afiliyasyon kavramını hastanesi olmadığı için “mecbur kalmıĢ” Tıp Fakülteleri için düĢündüğü kadar, 

“geliĢmiĢ” Tıp Fakültelerinden yararlanma amacıyla da düĢünmelidir. Ġşbirliği güçbirliğine 

dönüştürülmelidir. Afiliyasyon Çerçeve Yönetmeliği, YÖK ve Sağlık Bakanlığı’nca birlikte hazırlanmalıdır. 

 

 

 



 

 

 

 

 

“ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ” olarak, Üniversite Hastaneleri’nde eğitim, araĢtırma ve sağlık hizmetine iliĢkin 

faaliyetlerin nitelikli bir Ģekilde yürütülebilmesi için, aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasında, sağlık sistemi 

açısından büyük yarar görülmektedir; 

 

1. Üniversitelerin ana görevi olan eğitim ve araĢtırmaya ayrı kaynak tahsisinin bulunmaması ve kaynak çeĢitliliğinin Tam 

Gün Yasası ile kısıtlanması nedeniyle, Üniversite Hastanelerinin tek gelir kaynağının, hizmet sunumundan ve 

dolayısıyla SGK’dan sağlanması sürdürülemez bir durumdur. Bu sakıncayı ortadan kaldırmak üzere; 

 

a. Lisans ve lisansüstü eğitim finansal boyutuyla ilgili araĢtırmalar, ulusal ve uluslararası örnekler de dikkate 

alınarak, Üniversite Hastanelerine yıllık toplam sağlık hizmet üretim bedelinin yüzde 20-30’u oranında genel 

bütçeden eğitim kaynağı aktarılmalıdır.  

b. Benzer Ģekilde araĢtırma için, döner sermaye kaynaklarının kullanımına son verilmeli ve Üniversite Hastanesi 

yıllık toplam sağlık hizmet üretim bedelinin en az yüzde 5 oranında Üniversite’ye Devlet Bütçesi’nden ayrı kaynak 

tahsisi sağlanmalıdır, 

 

2. “Afiliyasyon”un, uluslararası örnekleri de dikkate alınarak; 

 

a. Asimilasyon, infiltrasyon, sahiplenme, yok sayma, hükmetme vb. algılamalara yol açmadan,  

b. Kurumlararası iĢbirliği olduğu bilinciyle,   

c. Farklı kurumların insan gücü, teknoloji, yerleĢim alanı ve iĢ yükünde alıĢ veriĢ sağlayarak, bilgi ve deneyimin 

paylaĢılmasının sağlanmasına yönelik olarak,  

d. Nitelikli insangücü yetiĢtirme, bilgi üretme, sağlık hizmeti sunumu, hizmet maliyetini azaltma, kendini ve 

çalıĢanlarını geliĢtirme, özeleĢtiri ve karĢılaĢtırma amacına uygun olarak yapılması gerekmektedir. 

 

3. Üniversite Hastaneleri’nde aynı dönemde baĢlanması planlanan “Global Bütçe” ve “Performans” uygulamaları, 

birbiriyle çeliĢen uygulamalardır. Üniversite hastanelerindeki ölçme ve ek ödeme sisteminin sağlık hizmeti hacminin 

arttırılmasına değil, Tıp Fakültelerinin temel fonksiyonlarına göre düzenlenmesi için çabalar sürdürülmeli ve bu 

konuda SGK, YÖK BaĢkanlığı ve Üniversite Hastaneleri Birliği ile ortak çalıĢma yapılmalıdır.  

 

4. Üniversite Hastaneleri’nde “Global Bütçe” uygulamasına yönelik Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 

yapılan hazırlıklar, belirlenen yıllık bedellerin anlamlı farklılıklar göstermesi, doğru bir uygulama modeline 

dayanmaması gibi nedenlerle; bir yandan Üniversite Hastaneleri’nin sunmakta olduğu özellikli sağlık hizmetlerinin 

sürdürülemezliğine, öte yandan da gelir gider dengesi bozularak tekrar borçlanmalarına yol açabilecektir. Bunun 

önlenmesi için, öncelikle sabitlenecek yıllık hizmet bedelleri olmak üzere, uygulama modelini de içerecek Üniversite 

Hastaneleri önerileri, ivedilikle Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer siyasi, bürokratik karar vericiler tarafından dikkate 

alınmalıdır. Bu bağlamda ayrıca;  

 

 

a. Ağırlıklı olarak Üniversite Hastaneleri’nde bakılmakta olan komplike vakalar ile yine Üniversite Hastaneleri’nin 

verdiği sağlık hizmetlerinin en büyük oranını oluĢturan yatan hasta SUT iĢlem fiyatlarının, Üniversitelere yönelik 

olarak arttırılması, 

b. Sadece SGK fiyatı yerine, “Üniversite Hastaneleri’nde, gereken hizmetlerde, gerekirse üst sınır belirlenerek 

ödeme gücü olanlardan fark alınması” yoluyla, bireysel emeklilik benzeri Tamamlayıcı Sigortası ile kaynak 

çeĢitliliği oluĢturulması,  

c. Döner Sermayeler üzerinde yönetilemez hale gelerek aĢırı yük oluĢturan; personel istihdamı (4b 

kapsamındakilerin belirlenecek oranlarda 4a kapsamına alınması) ve yatırım gibi kalemlerin Döner Sermaye 

Bütçesi yerine Devlet Bütçesi’nden karĢılanması, 

d. Üniversite Hastaneleri’nde gider azaltıcı müdahale alanı olarak, 2010 yılında Üniversite Hastaneleri Birliği 

tarafından önerilen ve Kamu Ġhale Kurumu’nun yaptığı düzenlemeye rağmen çözülemeyen ortak ihale de 

yapılabilmesine yönelik, uluslararası örnekleri bulunan (Almanya gibi),  Üniversite Hastaneleri’nin kamu tüzel 

kiĢiliğine haiz “Birlik” olarak yapılanmasını sağlayacak yasal düzenlemenin gerçekleĢtirilmesi, 

e. Üniversite Hastaneleri döner sermayelerinin yeniden yapılandırılması, gelir-gider-stok-personel yönetimi 

konularında Maliye Bakanlığı tarafından izleme değerlendirme sistemi kurulmasına yönelik çalıĢmanın 

baĢlatılması, konularında giriĢimlerde bulunulmalıdır. 

 

5. Üniversite Hastanelerini ilgilendiren; Tam Gün, Performans, Afiliyasyon gibi mevzuat hazırlıklarında, YÖK BaĢkanlığı 

ile Üniversite Hastaneleri Birliği ortak çalıĢma yapmalıdır.  

 

6. Üniversite Senatoları Tıp Fakültesi açılması kararı alırken, baĢta fiziki alt yapı olmak üzere, bir Tıp Fakültesi için 

olmazsa olmazlardan tam teĢekküllü hastane ve birlikte çalıĢacak Temel Bilimleri destekleyen laboratuvar vb. 

imkanlar varlığını sorgulamalı, uygun Ģartlar olmadığında izin vermemelidir. Ġki yıllık perspektifte, hastanesi olmayan 

Tıp Fakülteleri kapatılmalıdır.  

 

SONUÇ OLARAK; Üniversite Hastaneleri Birliği olarak, önümüzdeki aylarda Tıp Fakülteleri, Üniversite Hastaneleri ve sağlık 

sistemini zor günlerin beklediği, sağlık hizmetlerine ayrılan kaynakların Üniversite Hastanelerinin önemini dikkate alan 

yaklaĢımlarla yeniden yapılandırılmasına acilen ihtiyaç olduğu konularının vurgulanmasında yarar olduğu 

düĢünülmektedir. 


